
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR LII/435/2014  
RADY GMINY ZAWOJA 

z dnia 30 października 2014 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru 
wsi Skawica 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 20, ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 12 czerwca 2012 r. 

Poz. 647 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje: 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla 

obszaru wsi Skawica przyjętego Uchwałą Nr XX/127/2008 Rady Gminy Zawoja w dniu 13 marca 2008 r. 

(Dz.U. Woj. Małopolskiego nr 267 poz.1677 z 28 kwietnia 2008r), sprostowaną obwieszczeniem Wojewody 

Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego nr 518 poz. 3354 z dnia 

6 sierpnia 2008 r.) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą planu”, nie naruszając ustaleń zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja zatwierdzonej Uchwałą 

Nr XXII/179/2012 Rady Gminy Zawoja z 27 czerwca 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/254/2012 

z 28.12.2012 r. 

2. Zakres zmiany planu został określony w uchwale Nr XLIX/311/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 

29 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica, z późniejszymi zmianami. 

3. Częściami niniejszej uchwały są: 

1) Załącznik nr 1 obejmujący rysunek zmiany planu w skali 1:5000; 

2) Załącznik nr 2 obejmujący rysunek zmiany planu w skali 1:2000; 

3) Załącznik nr 3 obejmujący rysunek zmiany planu w skali 1:10000; 

4) Załącznik nr 4 obejmujący wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zawoja, w skali 1:10000 

4. Do niniejszej uchwały nie dołączono: 

1) załącznika w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż nie zostały złożone żadne uwagi 

do projektu planu; 
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2) załącznika określającego sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, gdyż nie zachodzi sytuacja konieczności realizacji zadań własnych gminy w tym 

zakresie. 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 2. 1. Zmienia się część tekstową Uchwały Nr XX/127/2008 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 marca 2008r. 

z późniejszymi zmianami; w § 8 ust. 27 pkt b otrzymuje brzmienie: 

b. dla terenów 107MNT,ML; 108MNT,ML; 109MNT,ML - minimalna powierzchnia działki jak 

w ustaleniach ogólnych. 

2. Zmienia się część graficzną Uchwały Nr XX/127/2008 Rady Gminy Zawoja w dniu 13 marca 2008r. 

z późniejszymi zmianami; w zakresie zasiegu terenu oznaczonego symbolem 104MN,RM,ML zgodnie 

z załącznikami nr 1, 2 i 3. 

3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru 

wsi Skawica przyjętego Uchwały Nr XX/127/2008 Rady Gminy Zawoja w dniu 13 marca 2008r. 

z późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

  

 Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak 
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Przewodniczący Rady: Krzysztof Chowaniak 

* Rysunek planu został 

sporządzony w oparciu o skalę 

źródłową 1:5000. Skala ta 

ulega pomniejszeniu w wyniku 

przypisanych prawem odle-

głości marginesów. 
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Przewodniczący Rady: Krzysztof Chowaniak 

* Rysunek planu został 

sporządzony w oparciu o skalę 

źródłową 1:2000. Skala ta 

ulega pomniejszeniu w wyniku 

przypisanych prawem odle-

głości marginesów. 
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Przewodniczący Rady: Krzysztof Chowaniak 

* Rysunek planu został 

sporządzony w oparciu o skalę 

źródłową 1:10000. Skala ta 

ulega pomniejszeniu w wyniku 

przypisanych prawem odle-

głości marginesów. 
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Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak 
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